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การสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ความงามจากรูปทรงเกษตรเคมี” ผู๎สร๎างสรรค์มี

ความมุํงหมายสะท๎อนถึงพิษภัยอันตรายจากสารเคมีที่ตกค๎างอยูํในพืชผลทางการเกษตร  จนสํงผล
กระทบตํอสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ สิ่งแวดล๎อม ชีวิตเกษตรกรรวมไปถึงผู๎บริโภค ให๎ตระหนักถึงพิษภัย
อันตรายที่อยูํใกล๎ตัวในยุคเกษตรอุตสาหกรรมเคมี ด๎วยกระบวนการสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ใน
รูปแบบประติมากรรม เทคนิคเรซิ่นใสผสมวัสดุบรรจุภัณฑ์เกษตรเคมี แสดงผํานสี รูปทรงความงามที่ดู
เกินความเป็นจริงของพืชผักผลไม๎ เพ่ือสะท๎อนปัญหาและผลกระทบของสารเคมีที่ตกค๎างในพืชผลทาง
การเกษตร ให๎รับรู๎ถึงภัยอันตรายจากสารตกค๎างในพืชผลทางการเกษตรที่เกิดจากมนุษย์โดยได๎ท าการ
ส ารวจพ้ืนที่ท าการเกษตรกับแหลํงน้ าที่ใกล๎เคียง กับพ้ืนที่ในอ าเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ และได๎
รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับสารพิษตกค๎างในพืชผัก รวมไปถึงข๎อมูลเกี่ยวข๎องกับปัญหาสารเคมีใน
การเกษตร อีกทั้งข๎อมูลและอิทธิพลจากศิลปินที่เกี่ยวข๎องมาปรับใช๎ให๎สอดคล๎องกับแนวคิดการสร๎าง
ผลงาน ตามขั้นตอนและกระบวนการซึ่งมีการก าหนดตามขอบเขตและวิธีการสร๎างสรรค์  เพ่ือให๎
ผลงานนั้นบรรลุตามเป้าหมายอยํางมีประสิทธิผล 

รูปแบบงานประติมากรรมจัดวาง เริ่มจากการสร๎างแบบภาพรํางแนวความคิด การสร๎าง
ผลงานด๎วยกระบวนการหลํอเรซิ่นในแมํพิมพ์ พร๎อมใสํกระสอบปุ๋ยเคมีลงผลงานแล๎วตกแตํงรอยตํอ
ด๎วยเครื่องเจียรเพ่ือให๎ผลงานดูสวยสมบูรณ์มากขึ้น ผลงานชุดนี้ ผู๎สร๎างสรรค์ได๎สอดแทรกวัสดุ
กระสอบปุ๋ยเคมีและซากแมลงภายในชิ้นงาน เพ่ือเพ่ิมความสะเทือนใจให๎ตระหนักถึงพิษภัยของ
สารเคมีตกค๎างในพืชผลทางการเกษตร ผลงานแตํละชิ้นงานมีสีสันตํางกันตามวัสดุที่สอดแทรกเข๎าไป
ใช๎ ด๎านการจัดวางเป็นแถวอยํางเป็นระเบียบเทําๆ กัน สะท๎อนถึงกลไกของการตลาดที่มีอิทธิพลตํอ
การท าเกษตรเคม ีสํวนตัวฐานของผลงานมีการจัดไฟจากพ้ืนสะท๎อนสูํตัวผลงาน เพ่ือสะท๎อนให๎เห็นถึง
พิษภัยที่ซํอนอยูํภายในรูปทรงที่สวยงามแตํแฝงด๎วยความอันตราย 
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บทคั ดยํอ ภาษาอังกฤษ 

630120045 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Beauty from the shape, agrochemicals, market mechanism 

MR. PANUPONG KAMFUN : BEAUTY FROM THE SHAPE OF AGROCHEMICALS 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR RUTHAIRAT KUMSRICHAN, Ph.D. 

The art thesis named ‘Beauty from the Shape of Agrochemicals’ is created 
with the objective to reflect the dangers of pesticide residues in agricultural produce 
that affect all living organisms in the ecosystem, the environment, farmer livelihoods, 
and consumers alike, so as to raise awareness of the exposure to the close threat of 
the agrochemical industry age, by means of creative process of visual arts in the form 
of sculpture employing technique of resin mixed with agrochemical packaging 
materials, expressing through colors and shape of vegetables and fruits bearing 
beyond reality beauty, to manifest the issues and fallouts of chemical residues in 
agricultural produce for alertness to hazards of man-made residues in farm products 
as a consequence. 

A field survey was conducted in farmland and its adjacent water sources in 
Amphoe Mae Wang, Changwat Chiang Mai, where data were collected about toxic 
residues on vegetables and problems of chemicals against agriculture, and together 
with data and influence of concerned artists, all of which were applied to be in line 
with the creation concept pursuing the procedures and processes that were set forth 
within the scope and method of creation to achieve the goal effectively.Works on 
Installation Art, a sculptural medium, began with making conceptual sketches, casting 
resin in the mold, putting the chemical fertilizer sacks into the works and trimming 
the joints with a grinding machine to make a more perfect finish to the artwork, into 
which the creator has put materials like chemical fertilizer sacks and insect remains 
to add a thrill to awareness of menace of chemical residues in agricultural crops. 
Each piece of art bore different colors as per material input in each workpiece and 
they were arranged in rows equally organized to reflect the market mechanism that 
influenced agrochemicals usage. The base of workpieces was lighted up from the 
floor to reflect the hazard hidden in the shape of beauty but with concealed perils. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 
 ผู๎สร๎างสรรค์เติบโตจากชนบทที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด๎วยพืชผลเกษตร มีพืชพันธุ์ผลผลิต
ทางเศษฐกิจที่ส าคัญมากมาย ผู๎คนสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรและเป็นการท าแบบเกษตร
อุตสาหกรรมเคมี ที่เน๎นคุณภาพ ปริมาณผลผลิตแตํขาดการควบคุมการใช๎สารเคมีในการเกษตร จน
สํงผลเสียตํอสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล๎อมอีกท้ังสารเคมีที่ใช๎ยังตกค๎างในพืชผักเหลํานี้ 

ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์  

พ้ืนที่บ๎านเกิดของผู๎สร๎างสรรค์ อ าเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีพืชผลทาง
การเกษตรมากมาย เนื่องด๎วยอ าเภอแมํวางเป็นพ้ืนที่ส าคัญทางการเกษตร ท าให๎ชาวบ๎านในพ้ืนที่
รวมถึงญาติพ่ีน๎องและคนในครอบครัวของตนที่ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกร สํวนใหญํเลือก ใช๎
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชกับการท าเกษตร เพราะถูกครอบคลุมไปตามกลไกของการตลาด 
เพ่ือให๎ผลผลิตของเกษตรกรมีปริมาณมาก มีท้ังความสวยงามและมีคุณภาพตรงตามความต๎องการของ
ตลาด  

เมื่อสารเคมีเหลํานี้ถูกใช๎เป็นจ านวนมาก จึงสํงผลเสียตํอสิ่งแวดล๎อม สิ่งมีชีวิตในระบบนิ เวศ 
รวมไปถึงตัวของมนุษย์ สารเคมีเหลํานี้สํงผลกระทบตํอสุขภาพกํอให๎เกิดโรคภัยไข๎เจ็บตํางๆ ตามมา
อยํางมากมาย และยังมีแนวโน๎มผู๎ป่วยจากการใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี  

ผู๎สร๎างสรรค์จึงได๎รับรู๎ถึงปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีที่ตกค๎างในพืชผลทางการเกษตร จึงน า
เรื่องราวจากความสะเทือนใจนี้ มาสร๎างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในลักษณะเฉพาะตัว ด๎วยกระบวนการ
สร๎างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์รูปแบบประติมากรรม เพ่ือสะท๎อนถึงพิษภัยอันตรายของสารเคมีที่
ตกค๎างอยูํในพืชผลทางการเกษตร จนสํงผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ สิ่งแวดล๎ อม ชีวิต
เกษตรกรรวมไปถึงผู๎บริโภค ให๎ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายที่อยูํใกล๎ตัวในยุคเกษตรอุตสาหกรรมเคมี 

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ 

เพ่ือสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ในรูปแบบประติมากรรม เทคนิคเรซิ่นใสผสมวัสดุบรรจุภัณฑ์
เกษตรเคม ีแสดงผํานสี รูปทรงความงามที่ดูเกินความเป็นจริงของพืชผักผลไม๎ เพ่ือสะท๎อนปัญหาและ
ผลกระทบของสารเคมีที่ตกค๎างในพืชผลทางการเกษตร ให๎รับรู๎ถึงภัยอันตรายจากสารตกค๎างในพืชผล
ทางการเกษตรที่เกิดจากมนุษย์ 
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แนวความคิดผลงานสร้างสรรค์ 

ต๎องการแสดงความงามของรูปทรงของพืชผักผลไม๎ ที่แฝงไปด๎วยพิษภัยอันตรายจากสารเคมี
ตกค๎างในผลผลิตทางการเกษตร ด๎วยรูปแบบประติมากรรม เทคนิคเรซิ่นใสผสมวัสดุ แสดงออกผํานสี 
รูปทรงความงามของพืชผักผลไม๎ที่ดูสวยงามเกินความเป็นจริง เพ่ือสะท๎อนปัญหาและผลกระทบของ
สารเคมี สร๎างแรงสะเทือนใจให๎เกิดการตระหนักรู๎ถึงความอันตรายจากการท าเกษตรเคมี 

สมมุติฐานของการสร้างสรรค์ 

1. แสดงให๎เห็นถึงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและชีวิตจากการท าเกษตรเคมี 
2. การตระหนักรู๎ถึงปัญหาสารตกค๎าง อาจท าให๎เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกกรมของเกษตร

และผู๎บริโภคให๎รักสุขภาพ ด๎วยการหันมาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 
3. ผลงานสร๎างสรรค์สามารถถํายทอดความอันตรายที่ซํอนอยูํจากสารเคมีตกค๎างในพืชผล

ทางการเกษตร 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ด้านเนื้อหา สะท๎อนผลกระทบในการท าเกษตรเคมีของเกษตรกร ผํานรูปทรง สีสัน ความ
งานที่แฝงไปด๎วยพิษภัยอันตราย  

ด้านรูปแบบ เป็นการสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยกระบวนการทางทัศนศิลป์ งานประติมากรรม 
เทคนิคเรซิ่นใสผสมวัสดุ แสดงผํานรูปทรงและความงามของพืชผักผลไม๎ที่ดูสวยงามเกินความเป็นจริง 

 
ขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์  

1. ศึกษาข๎อมูลเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและผลกระทบตํอ
เกษตรกรไปจนถึงผู๎บริโภค 

2. ลงพืน้ที่เกษตรกรรม ในอ าเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ 
3. เก็บรวบรวมข๎อมูลจากบทความ สื่อสิ่งพิมพ์ การลงพ้ืนที่จริง งานศิลปะและศิลปินที่

เกี่ยวข๎องกับการสร๎างสรรค์  
4. สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะด๎วยกระบวนการงานประติมากรรม เทคนิคเรซิ่นใสผสมวัสดุ 
5. น าเสนอ ท าการติดตั้ง พร๎อมประเมินวิทยานิพนธ์เป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงและแก๎ไข

ผลงาน ไปสูํการพฒันาผลงานให๎ตรงกับเป้าหมายของการสร๎างสรรค์ 
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แหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 

 1. พืชผักผลไม๎และภาพถํายจากการลงพ้ืนที่จริง 
2. หนังสือ เอกสารและบทความที่เก่ียวข๎อง 

 3. ผลงานศิลปะและแนวคิดของศิลปินที่มีตํอผลงานสร๎างสรรค์  
 

บทสรุป 

ผู๎สร๎างสรรค์จึงได๎น าเรื่องราวจากความสะเทือนใจ ปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีที่ตกค๎างในพืชผล
ทางการเกษตร มาสร๎างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในลักษณะเฉพาะตัว ด๎วยกระบวนการสร๎างสรรค์
ผลงานทางทัศนศิลป์รูปแบบประติมากรรม เพ่ือสะท๎อนถึงพิษภัยอันตรายของสารเคมีที่ตกค๎างอยูํใน
พืชผลทางการเกษตร จนสํงผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ สิ่งแวดล๎อม ชีวิตเกษตรกรรวมไปถึง
ผู๎บริโภค ให๎ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายที่อยูํใกล๎ตัวในยุคเกษตรอุตสาหกรรมเคมี 

โดยก าหนดขอบเขตของการสร๎างสรรค์ด๎านเนื้อหา สะท๎อนผลกระทบในการท าเกษตรเคมี
ของเกษตรกร ผํานรูปทรง สีสัน ความงานที่แฝงไปด๎วยพิษภัยอันตราย และขอบเขตในด๎านรูปแบบ 
เป็นการสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยกระบวนการทางทัศนศิลป์ งานประติมากรรม เทคนิคเรซิ่นใสผสมวัสดุ 
แสดงผํานรูปทรงและความงามของพืชผักผลไม๎ที่ดูสวยงามเกินความเป็นจริง 

ผู๎สร๎างสรรค์ต๎องการแสดงความงามของรูปทรงของพืชผักผลไม๎ ที่แฝงไปด๎วยพิษภัยอันตราย
จากสารเคมีตกค๎างในผลผลิตทางการเกษตร ด๎วยรูปแบบประติมากรรม เทคนิคเรซิ่นใสผสมวัสดุ 
แสดงออกผํานสี รูปทรงความงามของพืชผักผลไม๎ที่ดูสวยงามเกินความเป็นจริง เพ่ือสะท๎อนปัญหา
และผลกระทบของสารเคมี สร๎างแรงสะเทือนใจให๎เกิดการตระหนักรู๎ถึงความอันตรายจากการท า
เกษตรเคม ี
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บทที ่2 

ข้อมูลและอทิธิพลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
ผู๎สร๎างสรรค์ได๎รับแรงบันดาลใจจากการเกิดเติบโต ในพ้ืนที่ชนบท อ าเภอแมํวาง จังหวัด

เชียงใหมํ ซึ่งอุดมไปด๎วยพืชผลทางการเกษตร มีผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญมากมาย ได๎แกํ 
หอมหัวใหญํ หอมแดง ข๎าวโพด ข๎าวเหนียว ล าไยและพืชผักตําง ๆ 

จากข๎อมูลส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได๎แสดงตารางข๎อมูลเนื้อที่เพาะปลูกและการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตตํอไรํรวมทั้งประเทศ รายภาค รายจังหวัด และรายอ าเภอ ปีเพาะปลูก 2562/2563 
พบวํา อ าเภอแมํวางมีพ้ืนที่เพราะปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิต หอมหัวใหญํ เป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศ1 ในปัจจุบันภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยมีการแขํงขันสูง เป็นสาเหตุให๎เกษตรกรใช๎
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชมากขึ้น เพื่อเพ่ิมผลผลิตให๎มีคุณภาพและให๎ได๎ผลผลิตมากขึ้น แตํสารเคมี
ที่เกษตรกรใช๎ ได๎สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและมนุษย์ โดยสารเคมีที่ใช๎ตกค๎างในสิ่งแวดล๎อม รวมถึง
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและสุดท๎ายก็สํงผลตํอสุขภาพมนุษย์2 ไมํวําจะเป็นอากาศ ดิน น้ า ผลิตผลทาง
การเกษตร รวมถึงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและสุดท๎ายก็สํงผลกระทบตํอสุขภาพและชีวิตของญาติพ่ี
น๎องและคนในครอบครัวของผู๎สร๎างสรรค์ซึ่งสารเคมีเหลํานี้มีความอันตรายและสํงผลเสียตํอรํางกาย
ท าให๎เกิดโรคตามมา ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเหลํานี้จะท าให๎เกิด
อาการแพ๎ และหากมีการสะสมมากขึ้นในรํางกาย ก็จะท าให๎เกิดโรคตํางๆ เชํน พิษเรื้อรัง โรคผิวหนัง 
โรคระบบประสาท โรคมะเร็งและโรคปอด ไปจนถึงเสียชีวิต  
 
 

                                                           
1 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษครและสหกรณ์, 2564,  หอมหัวใหญ่ : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว ผลผลิต ต่อไร่รวมท้ังประเทศ  รายภาค  รายจังหวัด และรายอ าเภอ ปี 2564, เข๎าถึงเมื่อ 4 เมษายน 
2565, เข๎าถึงได๎จาก http://www.oae.go.th/view/1/ตารางแสดงรายละเอียดหอมหัวใหญ/ํTH-TH 
2 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ทรัยพ์บ าเรอ, 2557, สารเคมี ป้องกันก าจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพ, 
กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร์, หน๎า 200. 

http://www.oae.go.th/view/1/ตารางแสดงรายละเอียดหอมหัวใหญ่/TH-TH
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ภาพที่ 1 แปลงหอมหัวใหญํ 
 ที่มา : ผู๎สร๎างสรรค์ ถํายเมื่อ 3 มีนาคม 2564  
 ถายทีบ่๎านป่าติ้ว ต าบลดอนเปา อ าเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ 
 

 
 

ภาพที่ 2 เกษตรกรก าลังใช๎สารเคมี 
 ที่มา : ผู๎สร๎างสรรค์ ถํายเมื่อ 3 มีนาคม 2564  
 ถายที่ บ๎านกาด ต าบลบ๎านกาด อ าเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ 
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ภาพที่ 3 ขยะและขวดสารเคมี 
 ที่มา : ผู๎สร๎างสรรค์ ถํายเมื่อ 3 มีนาคม 2564  
 ถายที่ บ๎านริมขาน ต าบลดอนเปา อ าเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ 

การส ารวจแหล่งน้ าพื้นที่ท าการท าการเกษตรในอ าเภอแม่วาง 
 

 
 

ภาพที่ 4 ส ารวจพื้นที่แหลํงน้ า 
 ที่มา : ผู๎สร๎างสรรค์ ถํายเมื่อ 3 มีนาคม 2564 

ถายที่ บ๎านมะกายยอน ต าบลบ๎านกาด อ าเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ 
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ภาพที่ 5 ขยะสารเคมีจากแหลํงน้ า 
 ที่มา : ผู๎สร๎างสรรค์ ถํายเมื่อ 3 มีนาคม 2564 ถํายที่ บ๎านมะกายยอน ต าบลบ๎านกาด  

อ าเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ 
 

 
 

ภาพที่ 6 ขยะสารเคมีจากแหลํงน้ า 
 ที่มา : ผู๎สร๎างสรรค์ ถํายเมื่อ 3 มีนาคม 2564  

ถายที่ บ๎านมะกายยอน ต าบลบ๎านกาด อ าเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ 
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จากการส ารวจแหลํงน้ าในพ้ืนที่ท าการเกษตร ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ลงพ้ืนที่ส ารวจ ณ บ๎านมะกาย
ยอน ต าบลบ๎านกาด อ าเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ พบขวดบันจุสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช (ยาฆํา
แมลง) จ านวนหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการขาดความเข๎าใจของเกษตรกรด๎านการจัดการกับขยะเคมีและการ
รักษาไว๎ซึ่งระบบนิเวศ โดยบางขวดนั้นไมํมีฝาขวดปิด อาจสํงผลเสียตํอสัตว์น้ าและระบบนิเวศอยําง
มากมาย 

สารพษิตกค้าง 4 ชนิดที่เป็นอันตราย 

 กระทรวงสาธารณสุข ได๎ออกมาเปิดเผยตัวเลขวํา คนไทยป่วยจากพิษสารก าจัดศัตรูพืชปีละ
เกือบ 1,800 คน ซึ่งมีทั้งพิษแบบเฉียบพลัน เชํน คลื่นไส๎ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ และพิษเรื้อรัง เชํน 
โรคผิวหนัง มะเร็ง โรคระบบประสาท ที่ส าคัญผลการตรวจเลือดเกษตรกรไทยยังอยูํในเกณฑ์ นําหํวง 
และพบวํากวํา 4 ล๎านคนมีความเสี่ยงจะป่วย 
   ข๎อมูลรายงานการส ารวจขององค์การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ ที่พบวําประเทศไทย มี
การใช๎ยาฆําแมลงมากเป็นอันดับ 5 ของโลก ใช๎ยาฆําหญ๎าเป็นอันดับ 4 ของโลก ที่ส าคัญจากการ
ส ารวจในทุกปี ยังพบวําพบสารเคมีตกค๎างในผัก และสารพิษอันตรายที่ทั่วโลกห๎ามใช๎ ซึ่งนอกจาก 
เกษตรกรซึ่งถือเป็นต๎นน้ าของการผลิตที่เสี่ยงแล๎ว ผู๎บริโภคก็เสี่ยงตํออันตรายด๎านสุขภาพด๎วยเชํนกัน 
โดยเฉพาะ 4 สารพิษอันตรายที่ปนเปื้อนในพืช ผัก ผลไม๎ ที่วางขายในท๎องตลาด 
 1. คาร์โบฟูราน  
  สารชนิดนี้ใช๎ก าจัดแมลงในวงกว๎าง ทั้งหนอนกอ หนอนแมลงวัน เพลี้ยแป้ง เพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาล ฯลฯ นิยมใช๎ในนาข๎าว พืชไรํอยําง ถั่วเหลือง ข๎าวโพด แตงโม แตงกวา และพืชสวน
อยํางกาแฟ ส๎ม มะพร๎าว ฯลฯ เมื่อได๎รับสารพิษชนิดนี้ หากมีปริมาณมากพอจะท าให๎อาเจียน เสียการ
ทรงตัว มองไมํชัด เป็นสารกํอมะเร็งรุนแรง เซลล์ตับแบํงตัวผิดปกติ กระตุ๎นให๎เกิดเนื้องอก กลายพันธุ์ 
อสุจิตาย และท าลายเอนไซม์ท่ีเยื่อหุ๎มสมอง 
 2. เมโทมิล  
  ใช๎ก าจัดแมลงหลายประเภท เชํน แมลงปากกัด ปากดูด เพลี้ย และหนอนชนิดตํางๆ 
นิยมใช๎ในองุํน ล าไย ส๎มเขียวหวาน สตรอว์เบอร์รี่ กะหล่ าปลี หัวหอม และมะเขือเทศ ฯลฯ สารชนิด
นี้จะท าให๎คลื่นไส๎ อาเจียน ท๎องเสีย ชัก พิษตํอหัวใจ ฮอร์โมนเพศชายลดลง ท าลายทํอในลูกอัณฑะ 
ในระยะยาวจะท าลายดีเอ็นเอ ท าให๎โครโมโซมผิดปกติ และเป็นพิษตํอม๎าม 
 3. ไดโครโตฟอส  
  ใช๎ก าจัดแมลงประเภทปากดูด เจาะ หรือกัด ในพืชผักผลไม๎ ข๎าว กาแฟ ถั่วฝักยาว 
ผักกาดหัว อ๎อย คะน๎า ส๎ม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ฯลฯ พิษตํอยีน กลายพันธุ์ เกิดเนื้องอก กํอมะเร็ง พิษตํอ
ไต พิษเรื้อรังตํอระบบประสาท ท าลายระบบประสาทสํวนกลาง เจ็บเหมือนเข็มแทง มือเท๎าอํอนล๎า 
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 4. อีพีเอ็น  
ใช๎เป็นหัวยาและผสมกับสารเคมีเกษตรชนิดอ่ืนๆ ในการเพาะปลูก เพ่ือก าจัดแมลงหลายชนิด 

เชํน หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกอข๎าว แมลงด าหนาม ข๎าว ข๎าวโพด พืชตระกูลแตง ไม๎ผล ไม๎ดอกไม๎
ประดับ ท๎องเสีย แนํนหน๎าอก มองไมํชัด สูญเสียการทรงตัว ไอ ปอดบวม หยุดการหายใจ ท าลาย
ระบบประสาท ไขสันหลังผิดปกติ น้ าหนัก สมองลดลง พิษเรื้อรังยังท าให๎ทารกในครรภ์มีปัญหา การ
พัฒนาการของสมองปัจจุบันถูกยกเลิกไปแล๎ว ห๎ามใช๎ในไทยแตํยังตรวจพบในพืชผักผลไม๎บางชนิด3 
 

อันดับผักผลไม้ปนเปื้อนสารพิษ ประจ าปี 2563 

 
 

ภาพที่ 7 อันดับผักปนเปื้อนสารพิษ 
 คมชัดลึก, นําตกใจ เผยอันดับผักผลไม๎ปนเปื้อนสารพิษ ประจ าปี 2563, 

เขาถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2564, เข๎าถึงไดจาก
 https://www.bpl.co.th/pweb/index.php/academicprofessional/knowledge/489 

 
  เครือขํายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เผยผลการตรวจสอบผักและผลไม๎ประจ าปี 2563 
พบผักผลไม๎ 58.7% มีสารพิษตกค๎างเกินมาตรฐาน โดยสุํมตรวจผักผลไม๎ท้ังหมด 509 ตัวอยํางจากทั่ว
ประเทศ โดยประกอบไปด๎วยผัก จ านวน 18 ชนิด ประกอบด๎วย ข๎าวโพดหวาน มันฝรั่ง หนํอไม๎ฝรั่ง 
                                                           
3 Thitima, 2558, 4 สารพิษตกค้าง อันตรายที่ต้องระวัง, เข๎าถึงเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2564, เข๎าถึงได๎จาก 
https://www.hsri.or.th/people/media/care/detail/6037. 

https://www.hsri.or.th/people/media/care/detail/6037


  10 

กระเจี๊ยบเขียว แครอท ถั่วฝักยาว บร็อกโคลี หัวไชเท๎า ผักบุ๎ง มะระ กะเพรา กวางตุ๎ง ผักชี มะเขือ
เทศผลเล็ก คะน๎า ขึ้นฉําย พริกแดง และพริกข้ีหนู 
  ผลการตรวจวิเคราะห์พบวํา มีผักมากถึง 58.7 % ที่พบสารพิษตกค๎างเกินมาตรฐาน ทั้งนี้ผัก
ที่พบการตกค๎างเกินมาตรฐานมากที่สุด คือ มะเขือเทศผลเล็ก พริกขี้หนู พริกแดง ขึ้นฉําย คะน๎า พบ
ตกค๎างเกินมาตรฐานทั้งหมดทุกตัวอยําง (100 %) จากที่เก็บมาชนิดละ 16 ตัวอยําง 
 ผักผลไม๎ที่พบการตกค๎างรองลงมา ได๎แกํ กะเพรา (81 %) มะระ (62 %) ผักบุ๎ง (62 %) หัวไชเท๎า 
(56 %) บร็อกโคลี (50 %) ถั่วฝักยาว (44 %) แครอท (19 %) กระเจี๊ยบเขียว (6 %) และหนํอไม๎ฝรั่ง 
(6 %)4 
 
ป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 

 
 

ภาพที่ 8 ป้ายโฆษณา 
 ที่มา : ผู๎สร๎างสรรค์ ถํายเมื่อ 3 มีนาคม 2564ถายที่ บ๎านทําโปง 

ต าบลบ๎านแม อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหมํ 

                                                           
4สวนชีววิถี นนทบุรี, 2563, ข่าวร้ายปลายปี 2563 ไทยแพนพบผักผลไม้ 58.7% พบสารพิษตกค้างเกิน
มาตรฐาน, เขาถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2564, เข๎าถึงไดจาก https://thaipan.org/highlights/2283 

https://thaipan.org/highlights/2283
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ป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ที่มีผลตํอการตัดสินใจของเกษตรกรใน
การเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพตามป้ายโฆษณา ตรงตามความต๎องการของตลาด
และผู๎บริโภค 
 

กลไกลของตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สารเคมีของเกษตรกร 

 

 
 

ภาพที่ 9 แรงงานขนหอมหัวใหญํ 
 ที่มา : ผู๎สร๎างสรรค์ ถํายเมื่อ 3 มีนาคม 2564 ถํายที่ บ๎านทําโปง ต าบลบ๎านแม  
 อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหมํ 
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กลไกของตลาดที่มีผลตํอการเลือกใช๎สารเคมีในการเกษตร ท าเกษตรกรต๎องเพ่ิมแรงงานและ
สารเคมีจ านวนมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให๎ได๎จ านวนเยอะขึ้นและมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองตามความ
ต๎องการของตลาดและผู๎บริโภคท่ีมีจ านวนมาก การใช๎สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่เพ่ิมมากขึ้นสํงผล
กระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและตกค๎างอยูํในพืชผลทางการเกษตร 
 

ผลกระทบจากกลไกการตลาด 

 

 
 
ภาพที่ 10 หอมหัวใหญํที่ถูกคัดทิ้ง 
 ที่มา : ผู๎สร๎างสรรค์ ถํายเมื่อ 3 มีนาคม 2564 ถํายที่ บ๎านริมขาน ต าบลดอนเปา  
 อ าเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ 

 
ภาพผลผลิตหอมหัวใหญํที่ไมํผํานมาตรฐานของตลาดถูกน ามาทิ้ง สะท๎อนถึงผลกระทบตํอ

เกษตรกรที่ไมํสามารถสํงออกให๎กับตลาดได๎ สํงผลให๎เกษตรกรต๎องน าผลผลิตมาขายเองในราคาถูก 
หรือน าไปทิ้งเพราะมีจ านวนมากและขายไมํทัน  
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สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช (Pesticide) 

 คือ สารเคมีท่ีใช๎ในการป้องกันควบคุมศัตรูพืช วัชพืช นอกจากพืชอาจเป็นสารจากธรรมชาติ
หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช๎ในการเกษตรและการสาธารณสุข (WHO,1990) 
องค์กรอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ และส านักงานคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวําง
โลก ได๎ให๎ความหมายของค าวํา "สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช" หมายถึง สาร หรือสํวนผสมของสารที่
ใช๎ในการป้องกัน ท าลายควบคุมศัตรูพืช (ซึ่งรวมถึงพาหะน าโรคของคนและสัตว์) พืชและสัตว์ที่ไมํ
ต๎องการ และกํอให๎เกิดผลกระทบตํอผลผลิต กระบวนการผลิตการเก็บรักษา การขนสํง หรือการตลาด 
สินค๎าทางการเกษตร ผลไม๎ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโต สารท าให๎ใบไม๎รํวง 
สารดูดความชื้น หรือสารที่ใช๎ในผลไม๎เพ่ือป้องกันการรํวงของผลไม๎กํอนก าหนด และสารที่ใช๎กับ
ผลผลิตกํอนหรือหลังเก็บเกี่ยวเพ่ือป้องกันผลผลิตจากการเสื่อมสภาพระหวํางการเก็บรักษาและการ
ขนสํงซึ่งในที่นี้ ไมํรวมถึงปุ๋ย สารอาหารส าหรับพืชและสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร และยาส าหรับสัตว์ 
ส าหรับประเทศไทย สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชจัดเป็น "วัตถุอันตรายทางการเกษตร" เพ่ือให๎
สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 โดยให๎ความหมายของค าวํา "วัตถุอันตราย" 
หมายถึงวัตถุที่มีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่งดังนี้ วัตถุระเบิดได๎ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุ
เปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให๎เกิดโรค วัตถุกัมมันตภาพรังสี วัตถุกํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรํอน วัตถุที่กํอให๎เกิดการระคายเคือง และวัตถุอยํางอ่ืนไมํวําจะเป็นเคมีภัณฑ์ 
หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจท าให๎เกิดอันตรายแกํบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล๎อม โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีอ านาจหน๎าที่ในการควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยให๎ความหมายของค าวํา
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชไฟเชํนเดียวกับ FAO และ Codex (เครือขํายเตือนภัยสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช 2556) 

การจ าแนกประเภทของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามชนิดของศัตรูพืช 

การจ าแนกประเภทของสารเคมีป้องกันก าจัคศัตรูพืชตามชนิดของศัตรูพืช สามารถจ าแนก
ยํอยได๎ 9 ประเภท ดังนี้  

1. สารเคมีก าจัดแมลง คือ สารเคมีที่ใช๎ในการป้องกันก าจัดแมลง และสัตว์มีปีก รวมถึงการ
ป้องกันก าจัดไขํและตัวอํอนของแมลง ซึ่งกลไกในการออกฤทธิ์ตํอแมลงมีหลายวิธี ได๎แกํ ทานเข๎าล าตัว
แมลง แล๎วสํงผลตํอระบบประสาทของแมลง สํงผลตํอการเจริญเติบโตของแมลง หรือออกฤทธิ์ตํอ
ระบบหายใจของแมลง 

2. สารเคมีก าจัดวัชพืช คือ สารเคมีที่ใช๎ในการก าจัดวัชพืช หรือพืชที่ไมํต๎องการ สารเคมี
ก าจัดวัชพืชบางชนิดจะไปขัดขวางการเจริญเติบโตของวัชพืช และสารเคมีบางชนิดจะไปเลียนแบบ



  14 

หรือรบกวนฮอร์โมนในพืชนั้นๆ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช๎ในการเกษตรจ านวนมากเมื่อเทียบกับสารเคมีชนิด
อ่ืนๆ  

3. สารเคมีก าจัดเชื้อรา คือ สารเคมีที่ใช๎ในการก าจัด หรือยับยั้งเชื้อรา หรือสปอร์ของเชื้อรา 
ซึ่งสารเคมีดังกลําวใช๎ทางเกษตรกรรมและปศุสัตว์ 

4. สารเคมีก าจัดหอยและหอยทาก คือ สารเคมีที่ใช๎ในการป้องกันก าจัดหอย หรือหอยทาก 
ซึ่งมักใช๎ในการเกษตรกรรม  

5. สารเคมีก าจัดไส๎เดือน คือ สารเคมีท่ีใช๎ในการก าจัดปรสิตจ าพวกไส๎เดือน สารเคมีที่นิยมใช๎ 
ได๎แกํ แอลดิคาร์บ  

6. สารก าจัดไร คือ สารเคมีท่ีใช๎ในการก าจัดสัตว์ตระกูล ซับคลาส เชํน เห็บ หมัด ไร สารเคมี
ดังกลําวสํวนมากนิยมใช๎ในการเกษตรและการแพทย์ 

7. สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง คือสารที่ใช๎ในการยับยั้งวงจรชีวิตของแมลง โดย
สังเคราะห์ข้ึนมาเพ่ือเลียนแบบฮอร์โมนที่เก่ียวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงรูปรํางของแมลง ท าให๎เกิดการ
เจริญเติบโตของสัตว์ผิดปกติ และตายในที่สุด โดยปกติมักใช๎ในการควบคุมประชากรแมลงที่มีการ
ระบาดขึ้น เชํน แมลงสาบ หรือหมัด สารนี้มีความเป็นพิษจ าเพาะตํอสัตว์เป้าหมาย ดังนั้นจึงไมํมี
อันตรายตํอสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ รวมทั้งมนุษย์ด๎วย 

8. สารรมควันพิษ คือ สารเคมีที่มีลักษณะเป็นแก๏สที่ใช๎ในการรมหรือพํนเพ่ือควบคุมแมลง
หรือศัตรูพืชโดยสํวนมากใช๎ลมควรเพื่อก าจัดปลวก หรือมอดในไม๎ 

9. สารก าจัดหนู คือ สารเคมีที่ใช๎ในการก าจัดสัตว์จ าพวกฟันแทะ ซึ่งสารดังกลําวจะต๎องเป็น
สารที่ไมํมีกลิ่นและรส5 

การจ าแนกการสัมผัสสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

ประชากรกลุํมตําง ๆ สัมผัสสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในวิธีที่ตํางกัน ปริมาณที่ตํางกันซึ่ง
สามารถแบํงการสัมผัสเป็น 2 ประเภทหลัก คือ สัมผัสโดยไมํตั้งใจและสัมผัสโดยตั้งใจ  

1. การสัมผัสโดยไมํได๎ตั้งใจ เกิดการสัมผัสสารเคมีจากการประกอบอาชีพ และการสัมผัสจาก
สิ่งแวดล๎อม เชํน น้ า อาหาร อากาศ ดิน เป็นต๎น  

1.1 การสัมผัสจากการประกอบอาชีพ ได๎แกํ เกษตรกร ผู๎ที่ท างานในโรงงานผลิต
สารเคมี ผู๎ที่ท าหน๎าที่ฉีดพํนสารเคมีเพ่ือควบคุมยุงพาหะของโรคไข๎มาลาเรีย เป็นต๎น เกษตรกรเป็น
ประชาชนกลุํมแรกที่สัมผัสสารเคมีฯ ซึ่งสารเคมีเหลํานี้สามารถเข๎าสูํรํางกายผํานทางผิวหนัง การ
หายใจ การรับประทาน และกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสุขภาพตามมา ซึ่งหากได๎รับในปริมาณที่สูงจะท า
                                                           
5 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ทรัยพ์บ าเรอ,  2557, สารเคมี ป้องกันก าจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพ, 
กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร์, หน๎า 2-5. 
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ให๎เกิดอาการแบบเฉียบพลัน และหากได๎รับในปริมาณที่ต่ าเป็นระยะเวลายาวนาน ก็จะท าให๎เกิด
อาการแบบเรื้อรังตํอระบบตํางๆ ในรํางกาย ซึ่งจะเกิดผลกระทบตํอรํางกายอยํางไรนั้นขึ้นอยูํกับ
ปริมาณสารที่ได๎รับ ชนิดของสารที่ได๎รับ และทางเข๎าของสารเป็นต๎น  

 1.2 การสัมผัสที่ไมํเกิดจากการประกอบอาชีพ เกิดจากการสัมผัสสารเคมีฯ ที่ตกค๎าง
ในสิ่งแวดล๎อม เชํน น้ า อาหาร อากาศ โดยเข๎าสูํรํางกายผํานทางการรับประทาน และการหายใจเป็น
สํวนใหญํ ยกตัวอยํางเชํน ผู๎บริโภคที่รับประทานผักผลไม๎พ่ีมีการใช๎สารเคมีฯ ซึ่งสารเคมี เหลํานี้ยัง
ตกค๎างในผักผลไม๎เหลํานั้น ประชาชนที่อาศัยอยูํในบริเวณที่มีสารเคมีฯ ตกค๎างอยูํในสิ่งแวดล๎อม อาจ
สัมผัสสารเคมีจากน้ า หรือบรรยากาศที่มีสารเคมีฯ ปนเปื้อน หรือการใช๎สารเคมีเพ่ือก าจัดแมลงและ
สัตว์ตํางๆ ในบ๎านเรือนและสถานที่ตํางๆ โดยสํวนมากการสัมผัสโดยวิธีนี้จะได๎รับในปริมาณไมํมาก แตํ
ระยะเวลายาวนาน ซึ่งจะกํอให๎เกิดอาการแบบเรื้อรัง 

2. การสัมผัสโดยตั้งใจ โดยสํวนมากจะเป็นการใช๎สารเคมีฯ เพื่อฆําตัวตาย หรือการฆาตกรรม 
โดยสารเคมีฯ ที่ใช๎ในการฆาตกรรมสํวนมากจะเป็นสารที่ไมํมีสี ไมํมีกลิ่นและรส ซึ่งอาการสัมผัสโดยวิธี
นี้มักได๎รับสารเคมีฯ ในปริมาณมาก และเกิดอาการแบบเฉียบพลัน6 

ผลกระทบจากสารเคมี 

 ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบทางสุขภาพจากสารก าจัดศัตรูพืช สามารถแบํงออกเป็นสองสํวนคือ กลุํม
เกษตรกร และกลุํมผู๎บริโภค โดยกลุํมเกษตรกรมีโอกาสเจ็บป่วยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในจ านวน
คํอนข๎างมาก เนื่องจากได๎รับสารเคมีโดยตรงผํานทางผิวหนังและการหายใจ ซึ่งสารเคมีตําง ๆ เหลํานี้
จะท าให๎เกิดอาการแพ๎ และหากมีการสะสมมากขึ้นในรํางกาย ก็จะท าให๎เกิดโรคตําง ๆ เชํน คลื่นไส๎ 
อาเจียน วิงเวียนศีรษะ และพิษเรื้อรัง โรคผิวหนัง โรคระบบประสาท โรคมะเร็งและโรคปอด เป็นต๎น 
โดย สารพิษจะเข๎าสูํรํางกายผํานการสัมผัส การสูดดม และการปนเปื้อนในอาหารและน้ าดื่ม ทั้งนี้ 
อัตราการเจ็บป่วยของเกษตรกร จากการประกอบอาชีพก็ยังไมํลดลง โดยพบวําอัตราผู๎ป่วยจากกลุํม
โรคสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในแตํละปี มีผู๎ที่มีความเสี่ยงและไมํปลอดภัยจากสารเคมี ก าจัดศัตรูพืชถึง
ร๎อยละ 34.3 เปอร์เซ็นต์  
 ในสํวนของกลุํม ผู๎บริโภค พบวําสารฆําแมลง ที่เกษตรกรใช๎ในการเกษตร มีการตกค๎างและ
ปนเปื้อนในสิ่งมีชีวิตและผัก พ้ืนบ๎าน โดยมีหลายปัจจัยที่ท าให๎เกิดการปนเปื้อนและตกค๎างไมํวําจะ
เป็นการสะสมของสารเคมีในแหลํงน้ าที่ ไหลผํานเขตเกษตรกรรมที่มีการใช๎สารเคมี พ้ืนที่เพาะปลูกที่
อยูํใกล๎เคียงกับแปลงที่มีการใช๎สารเคมี และการน าสารเคมีต๎องห๎ามที่กรมวิชาการเกษตรก าหนดให๎

                                                           
6 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ทรัยพ์บ าเรอ, 2557, สารเคมี ป้องกันก าจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพ, 
กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร์, หน๎า 19-20. 
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เป็นสารเฝ้าระวังมาใช๎โดยอยํางไมํระมัดระวังเพราะขาดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของอันตรายและ
วิธีการใช๎อยํางปลอดภัย  
 1. ผู้บริโภคและเกษตรกรตกอยู่ในอันตราย 
  ไกลโฟเซตคือภัยเงียบคุกคามผู๎บริโภคอาหาร หากรับประทานอาหารที่มีสารชนิดนี้
ปนเปื้อนเข๎าไป โดยเฉพาะผู๎หญิงจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต๎านมมากข้ึน เพราะหากได๎รับสารพิษชนิด
นี้ในปริมาณที่มากหรือสะสมอยูํในรํางกาย โดยคณะวิจัยขององค์การสหประชาชาติ (UN) ได๎เปิดเผย
ผลการวิจัยวํา ไกลโฟเซต เป็นสาเหตุท าให๎เกิดมะเร็ง นอกจากนี้ไกลโฟเซต จะเข๎าไปยับยั้งการท างาน
ของตํอมไร๎ทํอ และรบกวนการท างานของยีนที่ควบคุมการสร๎างเอสโตรเจน ไกลโฟเซต เป็น
องค์ประกอบหลักสามารถท าลายดีเอ็นเอ ท าให๎เกิดการกลายพันธุ์และเป็นอันตรายตํอเซลล์สืบพันธุ์
อีกด๎วย 
  ในประเทศไทยมีแนวโน๎มจ านวนผู๎ป่วยที่ได๎รับพิษจากสารเคมีทางการเกษตรสูงขึ้น 
นอกจากนี้ เมื่อตรวจปัสสาวะในเด็กก็ยังพบวําปริมาณสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในปัสสาวะของเด็กที่มี
ผู๎ปกครองเป็นเกษตรกรสูงกวําเด็ก ๆ ที่มีผู๎ปกครองประกอบอาชีพอ่ืน 
 2. ท าร้ายแมลงท่ีเป็นประโยชน์ ปลาในแหล่งน้ าได้รับผลกระทบ 
  สวนผักเพียงแคํ 1 สวนมีสัตว์และแมลงอยูํในระบบหํวงโซํอาหารมากมายจนนับไมํ
ถ๎วน ไมํวําจะเป็นไส๎เดือนดิน แมลงที่เป็นประโยชน์ตํอพืช ไปจนถึงนก แตํไกลโฟเซตมีฤทธิ์ท าให๎แมลง
ที่เป็นประโยชน์ตํอพืชและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าตาย กบบางชนิดเกือบสูญพันธุ์ เมื่อผู๎ถูกลําลดจ านวนลง 
ก็สํงผลกระทบตํอผู๎ลําเป็นทอดๆ ตํอกันไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ ไกลโฟเซตยังมีผลกระทบตํอสัตว์น้ าเชํน 
ปลา เพราะเมื่อปลาได๎รับสารเคมีชนิดนี้เข๎าไปจะมีผลกระทบตํอการวํายน้ า ความเสียหายของเหงือก 
และโครงสร๎างตับที่เปลี่ยนไป แม๎แตํผักที่ปลูกก็ได๎รับผลกระทบจากสารเคมีนี้อีกด๎วย 
 3. สิ่งแวดล้อมถูกปนเปื้อน แต่ศัตรูพืชกลายเป็น Super Weed 
  ไกลโฟเซตสามารถปนเปื้อนลงสูํ ดิน น้ า และแหลํงน้ าใต๎ดิน โดยเฉพาะดิน ที่
สารเคมีดังกลําวจับได๎แนํนกับอนุภาคดิน ผลคือ ไกลโฟเซตอยูํในดินได๎นานกวํา 170 วันหรือเป็นเวลา
กวํา 5 เดือน และมีโอกาสปนเปื้อนออกสูํสิ่งแวดล๎อมสูง 
  ทั้งนี้การใช๎ไกลโฟเซตกลับน าไปสูํปัญหาใหมํในการก าจัดวัชพืช  ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได๎เกิดปัญหา “Super Weed” หรือซูเปอร์วัชพืชขึ้นจากการใช๎ยาฆําหญ๎าอยํางตํอเนื่อง
เป็นเวลานาน เนื่องจากวัชพืชเหลํานี้สามารถปรับตัวให๎ต๎านทานตํอไกลโฟเซตได๎  การก าจัดวัชพืชจึง
กลายเป็นเรื่องยาก เกษตรกรจึงต๎องก าจัดด๎วยการพลิกหน๎าดินซึ่งจะสํงผลเสียตํอคุณภาพดินในระยะ
ยาวท าให๎ปริมาณผลผลิตลดลงเรื่อย ๆ ส าหรับในบ๎านเราปัญหาดินเสื่อมสภาพนั้นเชื่อมโยงกับการย๎าย
ที่ท าการเกษตร หรือแม๎แตํบุกรุกป่าเพ่ือท าไรํเลื่อนลอยนี่เป็นเพียงผลกระทบของสารเคมีชนิดเดียว
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เทํานั้น ยังมีสารเคมีก าจัดพืชและแมลงอีกมากมายที่เราไมํได๎กลําวถึง ยกตัวอยํางเชํน พาราควอท 
คลอไพริฟอส หรือสารเมทโทรมิล เป็นต๎น 
 4. ไกลโฟเซตและผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหาร 
 ส าหรับผู๎บริโภคอยํางเรา ๆ แล๎วควรท าความรู๎จักกับความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งนิยามโดยสรุป
ของความมั่นคงทางอาหารโดย องค์การอาหารและการเกษตรแหํงสหประชาชาติ (FAO) วํา “ความ
มั่นคงทางอาหารจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อประชาชนสามารถเข๎าถึงอาหาร หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่จะ
เข๎าถึงอาหารได๎ตลอดเวลา โดยอาหารดังกลําวมีคุณคําทางโภชนาการ ปลอดภัยและมีปริมาณที่
เพียงพอในการตอบสนองตํอความต๎องการด๎านโภชนาการและความนิยมในการบริโภค เพ่ือการ
ด าเนินชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงและกระปรี้กระเปรํา” เกษตรกรและผู๎บริโภคทั่วไปควรได๎รับความ
คุ๎มครองจากการปนเปื้อนของสารพิษในอาหารมากกวํานี้ เพราะไมํวําจะเป็นไกลโฟเซตหรือสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชชนิดใดก็ตามแตํ หากปนเปื้อนในอาหารแล๎ว ตํางก็มีผลกระทบตํอความมั่นคงทางอาหาร
ทั้งสิ้น7 

อิทพลจากศิลปิน 

1. ผลงานชุด “กลายรําง-รุกราน-ภัยแฝง” ของ วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ 
 

 
 
ภาพที่ 11 ผลงานชุด กลายรําง-รุกราน-ภัยแฝง โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ 
วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ, กลายร่าง-รุกราน-ภัยแฝง, เข๎าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2565, เข๎าถึงได๎จาก 
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%. 

                                                           
7Supang Chatuchinda, 2558, ยาฆ่าหญ้า ปีศาจเงียบท าร้ายผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม, เขาถึงเมื่อ 8 มีนาคม 
2564, เข๎าถึงไดจาก https://www.greenpeace.org/thailand/story/2708/evil-pesticide 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%25
https://www.greenpeace.org/thailand/story/2708/evil-pesticide
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 ผลงานชุด กลายรําง-รุกราน-ภัยแฝง เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ของ วีรพงษ์ ศรี
ตระกูลกิจการ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ศิลปินมีความสนใจเรื่องของการตัดตํอดัดแปลงพันธุกรรมในผักผลไม๎ เพราะเรื่องเหลํานี้เป็น
ภัยร๎ายอันตรายที่แฝงเงียบอยูํภายใต๎พืชผักผลไม๎ที่เราบริโภคกันในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปินได๎แฝงเรื่องราวจากภัยการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎าอยํางไมํหยุดยั้ง โดยละเลยผลกระทบ
ตํางๆ ที่อาจตามมา การตัดตํอพันธุกรรมในอาหารเพ่ือตอบสนองความต๎องการของมนุษย์กํอให๎เกิด
การผูกขาดทางเศรษฐกิจ โดยที่ผู๎บริโภคอยํางเราไมํอาจรับรู๎ถึงภัยที่แอบแฝงและผลกระทบที่คาดไมํ
ถึงในอนาคต 
 แนวความคิดของ วีระพงษ์ ต๎องการน าเสนอถึงความนํากลัวจากภัยพี่แฝงเร๎นอยูํในสิ่งที่มนุษย์
สร๎างขึ้น ชํวยน ารูปทรงของพืชผักผลไม๎มาแสดงให๎เห็นถึงความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มีลักษณะนํา
ขยะแขยงและนําสะพรึงกลัว 
 
2. แนวคิดวิทีการน าเสนอผลงานชุด A Disproportionate Burden ของพิชัย พงศาเสาวภาคย์ 
 

 
 

ภาพที่ 12 ผลงานชุด A Disproportionate Burden ของพิชัย พงศาเสาวภาคย์ 
พิชัย พงศาเสาวภาคย์, A Disproportionate Burden เข๎าถึงเมื่อ 27 กันยายน 2564, 
เข๎าถึงได๎จาก https://www.sac.gallery/exhibitions-th/a-disproportionate-burden. 

https://www.sac.gallery/exhibitions-th/a-disproportionate-burden.
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 พิชัย พงศาเสาวภาคย์ ได๎รับแรงบันดาลใจจากการสังเกตเห็นความกดดันที่เกษตรกรต๎อง
แบกรับ เพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค พวกเขาไมํเพียงต๎องเพาะปลูกผลผลิตที่ดีที่สุด
เทํานั้น แตํยังต๎องสวยที่สุดอีกด๎วย นอกจากนี้ยังต๎องเรํงระยะเวลาให๎ผลผลิตสามารถเข๎าสูํตลาดได๎ไว
ขึ้น ท าให๎มีการใช๎สารเคมีทางการเกษตรอยํางแพรํหลายเชํนสารก าจัดศัตรูพืชและยาฆําแมลง รวมไป
ถึงความจ าเป็นที่จะใช๎วิธีผิดๆ  
 ผลงานชุดนี้เขาได๎ใช๎รถบดถนนในการบดขยี้ดอกไม๎นานาพันธุ์ พืชผักชนิดตําง ๆ เมล็ดกาแฟ 
และอ๎อย เขาเจตนาใช๎การบดขยี้ผลผลิตที่สดใหมํและสวยงามเหลํานี้ที่เป็นผลงานการผลิตจาก
น้ าพักน้ าแรงเกษตรกรและตั้งใจปลูกโดยค านึงถึงความต๎องการของผู๎บริโภค เพ่ือพิมพ์ภาพอันตราย
ของการใช๎สารเคมีในการผลิตสินค๎าทางการเกษตรสมัยใหมํปรากฏเป็นรูปให๎ผู๎ชมได๎เห็น ผลงานของ
พิชัยแสดงออกถึงความกดดันที่เกษตรกรต๎องเผชิญเพ่ือเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรให๎เพียงพอกับความ
ต๎องการของตลาด การบดด๎วยรถบดยังเป็นเครืองหมายสื่อถึงการท าลายสินค๎าปลอมและผิดกฎหมาย 
ที่ใช๎สาธิตให๎เห็นการแก๎ปัญหาเพ่ือคุ๎มครองสินค๎าน าเข๎าจากตํางประเทศ ผลงานบางสํวนในชุ ดนี้ใช๎
หนังสือพิมพ์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการน าเสนอผลงาน โดยพิชัยได๎ท าการขับเน๎นหน๎าเศรษฐกิจของ
หนังสือพิมพ์เพ่ือแสดงให๎เห็นวําภาคเศรษฐกิจเป็นสํวนส าคัญในการผลักดันให๎เกิดการใช๎สารเคมีทาง
การเกษตรเกินขนาด8 
 

บทสรุป 

 สารเคมีที่ใช๎ในการเกษตมีความอันตรายและสํงผลเสียตํอรํางกายท าให๎เกิดโรคตามมา ผู๎ที่
ได๎รับผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเหลํานี้จะท าให๎เกิดอาการแพ๎ และหากมีการ
สะสมมากขึ้นในรํางกาย ก็จะท าให๎เกิดโรคตํางๆ 
ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ท าการส ารวจพื้นที่ท าการเกษตร แหลํงน้ าที่ใกล๎เคียงกับพ้ืนที่ ในอ าเภอแมํวาง 
พบขวดบันจุสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช (ยาฆําแมลง) จ านวนหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการขาดความเข๎าใจ
ของเกษตรกรด๎านการจัดการกับขยะเคมีและการรักษาไว๎ซึ่งระบบนิเวศ โดยบางขวดนั้นไมํมีฝาขวด
ปิด อาจสํงผลเสียตํอสัตว์น้ าและระบบนิเวศอยํางมากมาย 
 ผู๎สร๎างสรรค์ได๎รวบรวมข๎อมูลสารพิษตกค๎างในพืชผัก รวมไปถึงข๎อมูลเกี่ยวข๎องกับปัญหา
สารเคมีในการเกษตร อีกท้ังข๎อมูลและอิทธิพลจากศิลปินที่เกี่ยวข๎องมาปรับใช๎ให๎สอดคล๎องกับแนวคิด
ผลงานของตนเอง  

                                                           
8 Sac Admim, 2564, A Disproportionate Burden. เข๎าถึงเมื่อ 27 กันยายน 2564. เข๎าถึงได๎จาก 

https://www.sac.gallery/exhibitions-th/a-disproportionate-burden-2. 

https://www.sac.gallery/exhibitions-th/a-disproportionate-burden-2/
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บทที ่3 

ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

  
 การสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต๎หัวข๎อ “ความงามจากรูปทรงเกษตรเคมี” ผู๎
สร๎างสรรค์ได๎เริ่มท าตามขั้นตอนและกระบวนการที่ได๎มีการก าหนดไว๎ตั้งแตํแรก เพ่ือให๎ผลงานนั้น
บรรลุตามเป้าหมายอยํางมีประสิทธิผล มีการก าหนดขอบเขตการศึกษาและการสร๎างสรรค์ผลงาน 
ด๎านเนื้อหา สะท๎อนผลกระทบในการท าเกษตรเคมีของเกษตรกร ผํานรูปทรง สีสัน ความงานที่แฝงไป
ด๎วยพิษภัยอันตราย และ ด๎านรูปแบบ เป็นการสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยกระบวนการทางทัศนศิลป์ งาน
ประติมากรรม เทคนิคเรซิ่นใสผสมวัสดุ แสดงผํานรูปทรงและความงามของพืชผักผลไม๎ที่ดูสวยงาม
เกินความเป็นจริง โดยมีวัสดุอุปกรณ์ วิธีการสร๎างสรรค์และข้ันตอนสร๎างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 อุปกรณ์ที่ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงานชุดนี้แบํงได๎เป็น 2 ประเภท คืออุปกรณ์ที่ใช๎ในการท า
แมํพิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน 

 
ภาพที่ 13 อุปกรที่ใช๎ในการท าแมํพิมพ์ 
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1. อุปกรที่ใช้ในการท าแม่พิมพ์ 
 -ดินน้ ามัน   -เครื่องมือปั้น 
 -ยางซิลิโคน  -ตัวเรํงยางซิลิโคน  
 -ผ๎าก๏อซ   -วาสลีน 
 -ปูนปลาสเตอร์  -ใยมะพร๎าว  
 
 

 
 

ภาพที่ 14 อุปกรณ์ที่ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน 
 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
-เรซิ่นใส   -ตัวท าแข็งเรซิ่น 

 -สีผสมเรซิ่น  -วัสดุบรรจุภัณฑ์เกษตรเคมี 
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ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ 

การสร๎างแบบภาพรํางแนวความคิด (Sketch) เป็นการประมวลผลทางความคิดโดยมีเนื้อหา 
และเรื่องราวจากข๎อมูลที่ได๎ศึกษามา โดยการก าหนดองค์ประกอบภาพรวมของผลงานในรูปแบบ
ประติมากรรมจัดวางบนแทํน จ านวน 3 ชิ้น 
 

ภาพร่างแนวความคิดชิ้นที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 15 ต๎นแบบภาพรํางแนวความคิด (Sketch) ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
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ภาพร่างแนวความคิดชิ้นที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 16 ต๎นแบบภาพรํางแนวความคิด (Sketch) ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
 

ภาพร่างแนวความคิดชิ้นที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 17 ต๎นแบบภาพรํางแนวความคิด (Sketch) ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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2. การสร้างสรรค์ผลงาน เมื่อได๎แบบภาพรําง (Sketch) ที่ลงตัวและสมบูรณ์ตรงตามเป้าหมายแล๎ว ผู๎
สร๎างสรรค์จึงเริ่มสร๎างผลงานโดยมีขั้นตอนกรท างานดังตํอไปนี้ 
 2.1 การเตรียมต๎นแบบจากพืชผักจริงมาใช๎ถอดเป็นแมํพิมพ์ ผู๎สร๎างสรรค์ต๎องการแสดงให๎เห็น
ถึงรูปทรงและรายละเอียดของพืชผักที่สมจริง จึงได๎เลือกใช๎พืชผักที่มีขนาดรูปทรงที่สมบรูณ์ มาถอด
พิมพ์ 
 2.2 การถอดพิมพ์ ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ใช๎เทคนิคการถอดพิมพ์แบบประกอบ  
 2.3 การสร๎างผลงานด๎วยกระบวนการหลํอเรซิ่นในแมํพิมพ์ พร๎อมใส๎วัสดุ (กระสอบปุ๋ยเคมี) 
ลงไปในแมํพิมพ์ 
 2.4 ตกแตํงงาน ผลงานที่ได๎จากการหลํอเรซิ่นจะมีรอยตํอของแมํพิมพ์ จึงต๎องท าการตกแตํ ง
ผลงานด๎วยการเจียรรอยตํอออก  
 2.5 เคลือบงาน น าผลงานที่ตกแตํงเสร็จแล๎วมาพํนสเปรย์เคลือบเงาให๎ทั่วผลงานแล๎วรอให๎
แห๎งสนิท จึงจะได๎ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
 
การสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 
 

ภาพที่ 18 ผลกะหล่ าปลี 
 

 เตรียมต๎นแบบ (กะหล่ าปลี) ท าความสะอาดต๎นแบบเพื่อใช๎ในการถอดเปลี่ยนแมํพิมพ์ 
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ภาพที่ 19 ขั้นตอนการท าพิมพ์ขั้นที ่1 
 

 ท าตัวกั้นพิมพ์โดยใช๎ดินน้ ามันกั้นระหวํางก่ึงกลางรอบต๎นแบบให๎ทั่วพร๎อมใช๎เครื่องมือปั้นท า
รํองส าหรับประกอบพิมพ์ 
 

 
 

ภาพที่ 20 ขั้นตอนนการท าพิมพ์ขั้นที ่2 
 

 เทยางซิลิโคนลงบนต๎นแบบให๎ทั่ว 2-3 ชั้น พร๎อมเพ่ิมผ๎าก๏อตในชั้นตํอไป และเทยางซิลิโคน
เพ่ิมอีก 1-2 ชั้น เพ่ือเพ่ิมความทนทานของแมํพิมพ์ 
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ภาพที่ 21 ขั้นตอนนการท าพิมพ์ขั้นที ่3 
 

 ผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ า แล๎วเทลงบนต๎นแบบ 1 ชั้น และเพ่ิมใยมะพร๎าวผสมปูนปลาสเตอร์
ในชั้นที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของแมํพิมพ์ รอให๎แห๎งจากนั้นพลิกกลับอีกด๎านและท าตามขั้นตอน
เหมือนเดิมอีกครั้ง จึงจะเสร็จสมบูรณ์ในการท าแมํพิมพ์ 
 

 
 

ภาพที่ 22 ขั้นตอนการหลํอเรซิ่นขั้นที ่1 
 

 ผสมเรซิ่นใสกับตัวท าแข็งเรซิ่น จากนั้นเทเรซิ่นที่ผสมแล๎วลงบนแมํพิมพ์ทั้งสองข๎างพร๎อมใสํ
วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั่ใช๎ในการเกษตร (กระสอบปุ๋ยเคมี) จากนั้นรอให๎เรซิ่นเซ็ตตัวจนแข็ง 30 นาที 
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ภาพที่ 23 ขั้นตอนการหลํอเรซิ่นขั้นที ่2 
 

 น าพิมพ์ทั้งสองข๎างมาประกบกันแล๎วเทเรซิ่นลงในชํองของแมํพิมพ์เผือกเชื่อมงานทั้ง 2 ข๎าง
เข๎าด๎วยกันและใช๎ยางรัดแมํพิมพ์ให๎แนํน แล๎วรอจนเรซิ่นเช็ดตัวจนแข็ง 30 นาทีจึงคํอยถอดแมํพิมพ์
ออกจากกัน ถึงจะได๎ผลงานออกมา 
 

 
 

ภาพที่ 24 การแตํงรอยตํอผลงาน  
 

 เมื่อได๎ผลงานมาแล๎วน ามาแตํงรอยตํอบนงานด๎วยเครื่องเจียรเพื่อให๎ผลงานดูสมบูรณ์มากข้ึน 
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ภาพที่ 25 ขั้นตอนการเคลือบผลงาน 
 
 น าผลงานที่ตกแตํงเสร็จแล๎วมาพํนสเปรย์เคลือบเงาให๎ทั่วผลงาน แล๎วรอให๎แห๎งสนิทจึงจะได๎
ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

ทัศนธาตุที่เกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ 

 การจัดวางองค์ประกอบในผลงานอยํางเป็นระเบียบ เพ่ือสะท๎อนมาตรฐานกฎเกณฑ์ความ
เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ด๎วยการซ้ าของรูปทรงและขนาดเทําๆ กัน การเว๎นพ้ืนที่วํางโดยรอบ
ชิ้นงาน แสดงรูปทรงพืชผักที่มีสีสันพ้ืนผิวใสโปรํงแสง แสดงให๎เห็นถึงวัสดุที่ซํอนอยูํภายใต๎รูปทรงของ
ชิ้นงาน มีน้ าหนักสี เข๎มอํอน กลาง ตํางกันไป 
 กระบวนการสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด ความงามจากรูปทรงเกษตรเคมี ผู๎สร๎างสรรค์
ต๎องการน าเสนอผํานกระบวนการสร๎างสรรค์ที่สอดคล๎องกับแนวคิด บํงบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการ
ท าเกษตรอุตสาหกรรมเคมี โดยเทคนิคเรซิ่นใสผสมวัสดุ การสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยเทคนิค
กระบวนการรอพิมพ์ที่แสดงถึงความเป็นอุตสาหกรรม การท าซ้ าเพ่ือเพ่ิมจ านวนโดยรูปทรงและขนาด
ที่เทําๆ กัน การใช๎วัสดุกระสอบปุ๋ยเคมีสอดแทรกภายในรูปทรงของชิ้นงาน แสดงให๎เห็นถึงความ
เชื่อมโยงการผูกขาดของกลไกการตลาด ที่ฝังลึกลงไปในรากฐานการท าเกษตรในยุคอุตสาหกรรมเคมี 
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ซึ่งยากที่จะแก๎ไขปัญหา เน๎นการใช๎สีตํางๆ ผสมเรซิ่นใส เพ่ือเพ่ิมความงามแสดงสีสันที่ดูเกินความเป็น
จริงจากธรรมชาติเปรียบดังพิษภัยอันตรายพี่แฝงอยูํภายใต๎รูปทรงอันสวยงาม 
 

บทสรุป 

 การสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต๎หัวข๎อ “ความงามจากรูปทรงเกษตรเคมี” ผู๎
สร๎างสรรค์ได๎เริ่มท าตามขั้นตอนและกระบวนการ ที่ได๎มีการก าหนดตามขอบเขตและวิธีการ
สร๎างสรรค์ เพ่ือให๎ผลงานนั้นบรรลุตามเป้าหมายอยํางมีประสิทธิผล โดยการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ
ด๎วยกระบวนการงานประติมากรรมจัดวางบนแทํน เทคนิคเรซิ่นใสผสมวัสดุ เริ่มจากการสร๎างแบบ
ภาพรํางแนวความคิด การหาต๎นแบบจากการใช๎ถอดพิมพ์ เพ่ือให๎เห็นถึงรูปทรงและรายละเอียดของ
พืชผักที่สมจริง การสร๎างผลงานด๎วยกระบวนการหลํอเรซิ่นในแมํพิมพ์ พร๎อมใส๎วัสดุ (กระสอบปุ๋ยเคมี) 
ลงไปในแมํพิมพ์ การตกแตํงรอยตํอบนงานด๎วยเครื่องเจียร เพ่ือให๎ผลงานดูสวยสมบูรณ์มากขึ้น แล๎ว
น าผลงานมาจัดวางบนแทํนด๎วยการซ้ าของรูปทรงให๎ดูเป็นระเบียบสวยงาม 
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บทที ่4 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ 

 
การวิเคราะห์ผลงานสร๎างสรรค์วิทยานิพนธ์หัวข๎อ “ความงามจากรูปทรงเกษตรเคมี” ผู๎

สร๎างสรรค์ได๎แบํงออกเป็น 2 ระยะด๎วยกันคือ ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ จ านวน 2 ชุด และผลงาน
วิทยานิพนธ์ จ านวน 3 ชุด โดยมีหลักการวิเคราะห์ได๎แกํ การวิเคราะห์ด๎านกายภาพ ลักษณะที่มาและ
ความหมายในผลงานโดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังตํอไปนี้ 
 

วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26 ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 

ชื่อผลงาน :  Crops  
ขนาด :   60 x 53 x 30 ซม. 
เทคนิค :  เรซิ่นไฟเบอร์กลาส 

 ปีที่สร๎าง : 2564 
 
 
 
 

   

  ด้านหน้า      ด้านหลงั 
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ภาพที่ 27 ภาพรายละเอียดผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 
 
วิเคราะห์กายภาพ 

ผลงานชุดนี้สร๎างสรรค์ด๎วยเทคนิคเรซิ่นไฟเบอร์กลาส แสดงผํานรูปทรงของมะเขือเทศ มี
ลักษณะทรงกลมผําครึ่งตั้งตรงติดตั้งบนแทํนสีขาวด๎านหน๎าของผลงาน มีลักษณะพ้ืนผิวที่เรียบเนียน
และโค๎งมนสํวนด๎านหลังของผลงานมีลักษณะพ้ืนผิวขรุขระ สีในตัวผลงานด๎านหน๎าใช๎สีแดงสดมันเงา 
สวนด๎านหลังของผลงานใช๎สีสันหลากหลายสี 
 
วิเคราะห์ลักษณะที่มาและความหมายในผลงาน 

ลักษณะภายนอกเป็นรูปทรงของพืชผัก (มะเขือเทศ) สร๎างโดยเทคนิคเรซิ่นไฟเบอร์กลาสที่
แสดงให๎เห็นถึงกระบวนการสร๎างสรรค์ในเชิงอุตสาหกรรม การโฆษณาสินค๎า ด๎านหน๎าของผลงานมี
พ้ืนผิวโค๎งมนและเรียบเนียนสีแดงสดใสมันวาว ให๎ความหมายถึงความสมบูรณ์แบบและสวยงาม สํวน
ด๎านหลังของผลงานมีลักษณะถูกผําครึ่งพ้ืนผิวขรุขระสีสันหลากหลายสีมันเงา ดูผิดเพ้ียนและเกินจริง 
ไปจากความเป็นธรรมชาติเดิมของพืชผัก สะท๎อนให๎เห็นถึงความนํากลัวจากสารเคมีที่ตกค๎างแฝงอยูํ
ภายใต๎ความงามของพืชผัก 
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วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28 ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 
ชื่อผลงาน :  Crops of Chemical  
ขนาด :   ผันแปรตามพ้ืนที่ 
เทคนิค :  เรซิ่นไฟเบอร์กลาส 

 ปีที่สร๎าง : 2564 
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ภาพที่ 29 ภาพรายละเอียดผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 
 
วิเคราะห์กายภาพ 
 ผลงานชุดนี้มีลักษณะกายภาพภายนอกเป็นวัสดุไฟเบอร์กลาสรูปทรงพืชผัก (มะระจีน)
ลักษณะทรงกระบอกหัวกลมปลายแหลม พ้ืนผิวมีลักษณะขรุขระสีสันสดใสมันวาว มีการซ้ าของ
รูปทรงเรียงกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไป ติดตั้งบนแทํนประติมากรรมสีขาว 
 
วิเคราะห์ลักษณะที่มาและความหมายในผลงาน 
 ผลงานชุดนี้น าเสนอกระบวนการเทคนิคเรซิ่นไฟเบอร์กลาส สอดคล๎องกับเนื้อหาความเป็น
เทคนิคเคมี ในเชิงอุตสาหกรรม โดยการซ้ าของรูปทรงด๎วยจ านวน ขนาดที่เทํากันหลายๆ ชิ้น แสดงให๎
เห็นถึงความเป็นระเบียบ แล๎วแตํละชิ้นมีสีสันหลากหลายตํางกันไป โดยรวมแล๎วสีที่ใช๎ในผลงานรวม
เป็นสีที่ดูผิดเพ้ียนไปจากธรรมชาติเดิมของพืชผัก เพ่ือแสดงให๎เห็นชมความงดงามสีสันที่แฝงไปด๎วย
ความอันตรายจากสารเคมีตกค๎างในพืชผลทางการเกษตร 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ภาพที่ 30 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 

ชื่อผลงาน :  Beauty from The Shape of Agrochemicals no.1 
ขนาด :   70 x 120 x 107 ซม. 
เทคนิค :  เรซิ่นใสผสมวัสด 

 ปีที่สร๎าง :  2565 
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ภาพที่ 31 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 
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วิเคราะห์กายภาพ 
 กายภาพโดยรวมของผลงานชุดวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 มีลักษณะเป็นงานประติมากรรมจัดวาง
บนแทํนไฟ ชิ้นงานเป็นวัสดุเรซิ่นใส รูปทรงกะหล่ าปลี ซ้ ากันหลายชิ้น ถูกจัดวางเป็นแถวอยํางเป็น
ระเบียบโดยเว๎นพ้ืนที่วํางระหวํางตัวชิ้นงานเทําๆ กันภายในชิ้นงานเรซิ่นใสมีกระสอบปุ๋ยและบาง
ชิ้นงานมีซากของแมลงอยูํภายใน 
 
วิเคราะห์ลักษณะที่มาและความหมายในผลงาน 
 ผู๎สร๎างสรรค์น าเสนอผลงานด๎วยเทคนิคเรซิ่นใสสอดแทรกวัสดุกระสอบปุ๋ยเคมีและซากแมลง
ภายในชิ้นงาน เพ่ิมความสะเทือนใจให๎ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีตกค๎างในพืชผลทางการเกษตร 
ในแตํละชิ้นงานมีสีสันตํางกันไปตามวัสดุที่ใช๎ ด๎านการจัดวางเป็นแถวอยํางเป็นระเบียบเทําๆ  กัน 
สะท๎อนถึงกลไกของการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการท าเกษตรเคมี สํวนตัวฐานของผลงานมีการจัดไฟจาก
พ้ืนสะท๎อนสูํตัวกับผลงาน เพ่ือเพ่ิมความนําสนใจให๎ชิ้นงานมีความใสมันวาวมากขึ้น เปรียบดังของมี
มูลคําที่งดงามแตํแฝงด๎วยความอันตราย 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 32 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 

ชื่อผลงาน : Beauty from The Shape of Agrochemicals no.2 
ขนาด :   60 x 100 x 100 ซม. 
เทคนิค :  เรซิ่นใสผสมวัสดุ 
ปีที่สร๎าง :  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 33 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2 
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วิเคราะห์กายภาพ 
 กายภาพโดยรวมของผลงานผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 มีลักษณะเป็นงานประติมากรรมจัด
วางบนแทํนไฟ ชิ้นงานเป็นวัสดุเรซิ่นใส รูปทรงข๎าวโพดซ้ ากันหลายชิ้น ถูกจัดวางเป็นแถวอยํางเป็น
ระเบียบโดยเว๎นพ้ืนที่วํางระหวํางตัวชิ้นงานเทําๆ กัน ภายในชิ้นงานเรซิ่นใสมีกระสอบปุ๋ยและบาง
ชิ้นงานมีซากของแมลงอยูํภายใน 
 
วิเคราะห์ลักษณะที่มาและความหมายในผลงาน 
 ผู๎สร๎างสรรค์น าเสนอผลงานด๎วยเทคนิคเรซิ่นใสสอดแทรกวัสดุกระสอบปุ๋ยเคมีและซากแมลง
ภายในชิ้นงาน เพ่ิมความสะเทือนใจให๎ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีตกค๎างในพืชผลทางการเกษตร 
ในแตํละชิ้นผลงานมีสีสันตํางกันไปตามวัสดุที่ใช๎ ด๎านการจัดวางเป็นแถวอยํางเป็นระเบียบเทําๆ กัน 
สะท๎อนถึงกลไกของการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการท าเกษตรเคมี สํวนตัวฐานของผลงานมีการจัดไฟจาก
พ้ืนสะท๎อนสูํตัวกับผลงาน เพ่ือเพ่ิมความนําสนใจให๎ชิ้นงานมีความใสมันวาวมากขึ้น เปรียบดังของมี
มูลคําที่งดงามแตํแฝงด๎วยความอันตราย 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 34 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 

ชื่อผลงาน : Beauty from The Shape of Agrochemicals no. 3 
ขนาด :   40 x 40 x 110 ซม. 3 ชิ้น 
เทคนิค :  เรซิ่นใสผสมวัสดุ 
ปีที่สร๎าง :  2565 
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ภาพที่ 35 ภาพรายละเอียดผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3 
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วิเคราะห์กายภาพ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 มีลักษณะเป็นงานประติมากรรม 3 ชิ้น จัดวางแยกกันบนแทํนไฟ 
3แทํนวางเรียงกันโดยมีระยะความหํางกันประมาณ 1 เมตร ตัวชิ้นงานเป็นวัสดุเรซิ่นใส รูปทรงฟักทอง
ทั้ง 3 ชิ้น พ้ืนผิวขุรขระ ภายในชิ้นงานเรซิ่นใสมีกระสอบปุ๋ยอยูํภายใน  
 
วิเคราะห์ลักษณะที่มาและความหมายในผลงาน 
 ผู๎สร๎างสรรค์น าเสนอผลงานรูปทรงฟักทองด๎วยเทคนิคเรซิ่นใสสอดแทรกวัสดุกระสอบปุ๋ยเคมี
ภายในชิ้นงาน เพ่ิมความสะเทือนใจให๎ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีตกค๎างในพืชผลทางการเกษตร 
ในแตํละชิ้นงานมีสีสันตํางกันไปตามวัสดุที่ใช๎ ด๎านการจัดวางแยกกันบนแทํนไฟ 3 แทํนวางเรียงกัน
โดยมีระยะความหํางกันประมาณ 1 เมตร เพ่ือเพ่ิมความนําสนใจสะท๎อนถึงกลไกของการตลาดที่มี
อิทธิพลตํอการท าเกษตรเคมี ในตัวชิ้นงานมีการเพ่ิมไฟจากข๎างในผลงาน เพ่ือเพ่ิมความนําสนใจให๎
ชิ้นงานมีความสวํางใสมันวาวมากขึ้น เปรียบดังของมีมูลคําที่งดงามแตํแฝงด๎วยความอันตราย ซึ่งแสง
ไฟยังสํงสะท๎อนถึงความจริงที่ซํอนอยูํภายในรูปลักษณ์อันงดงามเหลํานั้น ให๎เห็นถึงความนําสะพรื
อกลัวที่แอบซํอนอยูํในชิ้นผลงาน 
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ภาพที่ 36 ภาพรวมการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 
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บทสรุป 

ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ท าการการวิเคราะห์ผลงานสร๎างสรรค์วิทยานิพนธ์หัวข๎อ “ความงามจาก
รูปทรงเกษตรเคมี” ผู๎สร๎างสรรค์โดยได๎แบํงออกเป็น 2 ระยะด๎วยกันคือ ผลงานกํอนวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 2 ชุด และผลงานวิทยานิพนธ์ จ านวน 3 ชุด โดยมีหลักการวิเคราะห์ได๎แกํ การวิเคราะห์ด๎าน
กายภาพ ลักษณะที่มาและความหมายในผลงานโดยมีรายละเอียด 
 ผลงานชุดกํอนวิทยานิพนธ์ น าเสนอกระบวนการเทคนิคเรซิ่นไฟเบอร์กลาสสอดคล๎องกับ
เนื้อหาความเป็นเทคนิคเคมี ในเชิงอุตสาหกรรม โดยการซ้ าของรูปทรงด๎วยจ านวน ขนาดที่เทํากัน
หลายๆ ชิ้น แสดงให๎เห็นถึงความเป็นระเบียบ แล๎วแตํละชิ้นมีสีสันหลากหลายตํางกันไป โดยรวมแล๎ว
สีที่ใช๎ในผลงานรวมเป็นสีที่ดูผิดเพ้ียนไปจากธรรมชาติเดิมของพืชผักเพ่ือแสดงให๎เห็นชมความงดงาม
สีสันที่แฝงไปด๎วยความอันตรายจากสารเคมีตกค๎างในพืชผลทางการเกษตร 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข๎อ “ความงามจากรูปทรงเกษตรเคมี” ผู๎สร๎างสรรค์ได๎น าเสนอผลงาน
ด๎วยเทคนิคเรซิ่นใสสอดแทรกวัสดุกระสอบปุ๋ยเคมีและซากแมลงภายในชิ้นงาน เพ่ิมความสะเทือนใจ
ให๎ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีตกค๎างในพืชผลทางการเกษตร ในแตํละชิ้นงานมีสีสันตํางกันไปตาม
วัสดุที่ใช๎ ด๎านการจัดวางเป็นแถวอยํางเป็นระเบียบเทําๆ กัน สะท๎อนถึงกลไกของการตลาดที่มีอิทธิพล
ตํอการท าเกษตรเคมี สํวนตัวฐานของผลงานมีการจัดไฟจากพ้ืนสะท๎อนสูํตัวกับผลงาน เพ่ือเพ่ิมความ
นําสนใจให๎ชิ้นงานมีความใสมันวาวมากขึ้น เปรียบดังของมีมูลคําที่งดงานแตํแฝงด๎วยความอันตราย 
ซึ่งแสงไฟยังสํงสะท๎อนถึงความจริงที่ซํอนอยูํภายในรูปลักษณ์อันงดงามเหลํานั้น ให๎เห็นถึงความนํา
สะพรือกลัวที่แอบซํอนอยูํในชิ้นผลงาน 
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บทที ่5 

สรุป 

  
 ผู๎สร๎างสรรค์เติบโตจากชนบทที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด๎วยพืชผลเกษตร มีพืชพันธุ์ผลผลิต
ทางเศษฐกิจที่ส าคัญมากมาย ผู๎คนสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรและเป็นการท าแบบเกษตร
อุตสาหกรรมเคมี ที่เน๎นคุณภาพ ปริมาณผลผลิตแตํขาดการควบคุมการใช๎สารเคมีในการเกษตร จน
สํงผลเสียตํอสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล๎อม อีกทั้งสารเคมีที่ใช๎ยังตกค๎างในพืชผักเหลํานี้ ผู๎
สร๎างสรรค์จึงได๎รับรู๎ถึงปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีที่ตกค๎างในพืชผลทางการเกษตร จึงน าเรื่องราวจาก
ความสะเทือนใจนี้ มาสร๎างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในการถอดพิมพ์ การท าซ้ า ด๎วยกระบวนการ
สร๎างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์รูปแบบประติมากรรม เพ่ือสะท๎อนถึงพิษภัยอันตรายของสารเคมีที่
ตกค๎างอยูํในพืชผลทางการเกษตร จนสํงผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ สิ่งแวดล๎อม ชีวิต
เกษตรกรรวมไปถึงผู๎บริโภค ให๎ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายที่อยูํใกล๎ตัวในยุคเกษตรอุตสาหกรรมเคมี 
 การเก็บข๎อมูลการท างาน ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ท าการลงส ารวจพ้ืนที่ท าการเกษตร แหลํงน้ าที่
ใกล๎เคียงกับพ้ืนที่ ในอ าเภอแมํวาง อีกทั้งยังได๎รวบรวมข๎อมูลสารพิษตกค๎างในพืชผัก สื่อสิ่งพิมพ์ 
งานวิจัย รวมไปถึงข๎อมูลเกี่ยวข๎องกับปัญหาสารเคมีในการเกษตร และข๎อมูลและอิทธิพลจากศิลปินที่
เกี่ยวข๎องมาปรับใช๎กับผลงานของผู๎สร๎างสรรค์  
 การสร๎างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต๎หัวข๎อ “ความงามจากรูปทรงเกษตรเคมี” ได๎
น าเสนอผลงานด๎วยเทคนิคเรซิ่นใส สอดแทรกวัสดุกระสอบปุ๋ยเคมีและซากแมลงภายในชิ้นผลงาน 
สร๎างความสะเทือนใจให๎เกิดการตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีตกค๎างในพืชผลทางการเกษตร ในแตํ
ละชิ้นงานมีสีสันตํางกันไปตามวัสดุที่ใช๎ ด๎านการจัดวางเป็นแถวอยํางเป็นระเบียบเทําๆ กัน สะท๎อนถึง
กลไกของการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการท าเกษตรเคมี สํวนตัวฐานของผลงานมีการจัดไฟจากพ้ืนสะท๎อน
สูํตัวกับผลงาน เพ่ือสะท๎อนให๎เห็นถึงความงามที่แฝงไปด๎วยความอัตรายภายในตัวผลงาน 
 



 

รายการอ๎างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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